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ATA DA SÉTIMA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CURSO TÉCNICO EM
INFORMÁTICA DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO (2022)

Às dez horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, na cidade de Floriano do
Estado do Piauí, na Sala de Montagem e Manutenção de Computadores, realizou-se a sétima
Assembleia Extraordinária do Curso Técnico em Informática do Colégio Técnico de
Floriano/CTF do corrente ano, sob a presidência do Coordenador do Curso Wilamis Kleiton
Nunes da Silva. Estiveram presentes os docentes, Erivelton da Silva Rocha, Maria Francinete
Damasceno, Soraya Oka Lobo, Thiago Machado Rodrigues e Geraldo Abrantes Sarmento
Neto. EXPEDIENTE: Inicialmente, o coordenador desejou boas-vindas a todos, e apresentou
as pautas a serem discutidas: 1-Apreciação da Liberação dos discentes do curso para
participação da Gincana Ambiental a ser realizada nos dias 21 e 22 de setembro do
presente ano; 2- Escolha do representante do curso para compor a Comissão de
Desenvolvimento Técnico e Científico da política de assistência estudantil; 3- Ofertas de
turmas para o ano letivo de 2023. ORDEM DO DIA: 01) Relator: Wilamis Kleiton Nunes
da Silva. O relator informou aos professores sobre a possibilidade de liberação dos alunos para
participarem da gincana ambiental, após as discussões entre os membros do colegiado foi
posto em votação a respectiva pauta, no qual NÃO FOI APROVADA. Pauta 2- Escolha do
representante docente do curso para compor a Comissão de Desenvolvimento Técnico e
Científico da política de assistência estudantil; foi debatida a segunda pauta do dia, qual seja, a
designação de um representante docente para compor a Comissão de Desenvolvimento
Técnico e Científico da política de assistência estudantil, o professor Geraldo Abrantes
Sarmento Neto questionou sobre as atribuições da referida Comissão, tendo o Relator
respondido que não detinha a informação. Dessa forma, não houve manifestação de interesse
dos presentes. Por fim, foi debatida a pauta 3- ofertas de turmas para o ano letivo de 2023,
quais sejam: duas turmas subsequentes uma no turno da manhã e a outra no turno da tarde,
com 35 vagas cada uma, após as discussões foi posto em votação no qual a proposta foi
APROVADA. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradecendo a presença de
todos, encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Gilmar Reis da
Silva, Secretário do Curso Técnico em Informática, lavrei a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais conselheiros presentes.
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